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METAL
DETOX
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*Instrumentální test: přípravná péče metal detox + technická služba + šampon + maska.

OBSAH

O B SA H

06 |
08 |

05 | PĚT HVĚZD SERIE EXPERT

Seznamte se s pěti nejprodávanějšími produkty
péče Serie Expert pro nejčastější potřeby vlasů

06 | L’ORÉAL ACCESS

Už jste vyzkoušeli největší digitální vzdělávací
platformu pro kadeřníky na světě?

08 | NOVINKA FRENCH GLOSSING

Prolnutou barvu a maximální lesk vlasům
dodá dvoufázová profesionální technika French Glossing

10 | PROFESIONÁLNÍ PARNÍ
ŽEHLIČKA V RŮŽOVÉM

10 |

Ze spojení s ikonickou značkou Barbie vznikla
limitované edice SteamPodu v růžové barvě

11 | SPOLEČNĚ UDRŽITELNĚ

Záleží vám na životním prostředí? Inspirujte se
naší iniciativou Třídíme pro krásu a zlepšujme svět

12 | NOVINKY ZE SALONŮ

Inspirujte se příběhy a úspěchy českých salonů

16 |

16 | ÚSPĚCH S METAL DETOX

Blanka Lošťáková je nejúspěšnější prodejkyní Metal Detox.
Jak se jí to podařilo?

17 | SALON EXPERT KONTO

Využili jste již výhody svého marketingového
a vzdělávacího kreditu v L’Oréal ProShop?

18 | SOCIÁLNÍ SÍTĚ
JAKO NÁSTROJ ÚSPĚCHU

O síle sociálních sítí a jejich využití v kadeřnické praxi
jsme mluvili s Lazebnictvím Juříčkovi

19 | BUĎTE V OBRAZE
DÍKY SOCIÁLNÍM SÍTÍM

Chcete vědět, co je nového ve vzdělávání?
Sledujte nás na Instagramu

20 | METAL DETOX OČIMA KADEŘNÍKŮ

Ptali jsme se, jaké jsou vaše první dojmy z převratné inovace
ve službách barvení, balayage a zesvětlování

19 |
PROSINEC 2021

|

3

E D I TO R I A L

Milé kadeřnice,
milí kadeřníci,
vážení přátelé,

další nestandardní rok se blíží ke svému konci a my doufáme, že ten příští bude nejen pro kadeřnické řemeslo vstřícnější a příjemnější. Děkujeme za vaši přízeň a za to, jak jsme
společně dalších dvanáct měsíců v této nelehké době zvládli. Jste opravdu skvělí.
Všichni si zasloužíte náš obdiv za to, jak současnou situaci
zvládáte. Mnoho z vás ji dokonce pojalo jako příležitost k vylepšení salonu nebo rovnou ke stěhování. Inspirativní příběhy najdete na stranách 12 až 15. Mnozí jste také pokračovali v rozšiřování znalostí prostřednictvím největší digitální
vzdělávací platformy pro kadeřníky Access. O ní podrobněji
píšeme na stranách 6 a 7.
Ani my jsme nezaháleli a připravili jsme pro vás novinky!
Tou největší je nová salonní služba French Glossing pro
dokonale prolnutou barvu, o níž se dozvíte víc na stranách
8 a 9. Nesmíme zapomenout ani na limitovanou edici
profesionální parní žehličky SteamPod, která vznikla ve spolupráci se značkou Barbie - jak jinak než v růžovém provedení.
Nebo se chcete víc dozvědět o tom, jak se vám pracuje
s jarní novinkou Metal Detox? Pak nalistujte na stránku
22. I toto číslo časopisu Professionnel je nabité zajímavými
informacemi a věříme, že si jeho čtení užijete.

Rádi bychom na tomto místě také poděkovali za neuvěřitelnou třicetiletou spolupráci salonu K98 z Mariánských lázní.
Jeho majitelé, paní Růžena Klatová a pan Josef Klat, letos

DĚKUJEME!

odchází do zaslouženého důchodu a my jim přejeme mnoho
štěstí v další životní kapitole.

Za celý tým L‘Oréal Professionnel vám přejeme
krásné a pohodové vánoční svátky
a šťastný nový rok plný zdraví, sil a naděje.

PROFESSIONNEL newsletter | periodicita: občasník | číslo 2/2021 | distribuce: Česká
republika | vydavatel: L’Oréal CZ, Plzeňská 11, 150 00 Praha 5, IČO 604 91 850 | místo
vydání: Praha | datum vydání: 12/2021 | evidenční číslo MK ČR E 20980
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S E R I E E X P E RT

SERIE EXPERT:

5 hvězdných
produktů
vlasové péče

Nová Serie Expert od L´Oréal Professionnel je bez nadsázky technologickým průkopníkem ve vlasové péči. Tato vlasová kosmetika, kterou
vytvořili profesionálové pro profesionály, se pyšní moderním složením,
je udržitelnější a přináší dokonalý profesionální účinek pro všechny typy
vlasů. Pod Serii Expert patří celkem 88 produktů v 11 specializovaných
řadách. Jsou rozdílné, ale přesto mají něco společného. Všechny obsahují ty nejúčinnější technologie, které přinášejí nejlepší technologické
účinky při každé službě – barvení, balayage i zesvětlování.
A my vám dnes představujeme pět nejoblíbenějších a nejprodávanějších, hvězdných produktů vlasové péče Serie Expert pro nejčastější potřeby vlasů vašich klientek a klientů.

Multifunkční olejíček Absolut Repair 10-v-1
obohacený o olej z pšeničných klíčků poskytuje normálním až zcitlivělým vlasům ochranu
a dodává jim výživu, lesk či disciplínu.
Šampon Vitamino Color je skvělým
pomocníkem pro lesk, krásu, oživení
odstínu a ochranu barvených vlasů
mezi návštěvami salonu.

Lehká zlatá maska Absolut Repair
s gelovo-krémovou texturou poskytuje okamžitou regeneraci na
míru bez zatížení vlasů.

Šampon

Metal

Detox

Multifunkční

bezoplacho-

zaručuje spolehlivý ba-

vá péče Blow Dry Fluidifier

revný výsledek pro služby

s dlouhotrvajícím účinkem

barvení, balayage a ze-

zajistí vlasům termoochranu

světlení tím, že šetrně od-

až do 230 °C, dodá jim výži-

straňuje kovy z vlasových

vu, lesk a usnadní foukanou.

vláken.

#SERIEEXPERT2021
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L’ O R É A L ACC E S S

Vzdělání dostupné
na pár kliknutí
Access je největší digitální vzdělávací platforma pro kadeřníky na světě tvořená kadeřnickými profesionály. Představuje pohodlný způsob, jak zjistit vše, co potřebujete vědět
o nejnovějších produktech a službách L’Oréal Professionnel,
navíc v uživatelsky přívětivém formátu. Profesní vzdělávání
nikdy nebylo snazší a příjemnější!
Pouhých pár kliknutí vám stačí k tomu, abyste získali přístup
k technologickým a praktickým znalostem školitelů i uměleckých kadeřníků ve formě vzdělávacích modulů, videonávodů nebo webinářů.
Novinkou jsou vzdělávací plány, které vám usnadní orientaci v obsahu platformy. Díky nim získáte rychlý a snadný
přístup ke všem dostupným školicím materiálům k jednomu
konkrétnímu tématu. Vyzkoušejte vzdělávací plán u French
Balayage nebo Metal Detox či k naší novince French Glossing.
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Proč Access:

Obsah je vyvíjen společně se světovými i lokálními uměleckými top
kadeřníky.
Nabízí široký tematický záběr od nejnovějších trendů přes produktové novinky až po management podnikání a další rady z praxe.
Můžete se vzdělávat kdykoliv a odkudkoliv – platforma je dostupná
24 hodin denně sedm dní v týdnu.
Funguje na mobilu, tabletu i počítači.
Ke všemu, co chcete vědět o určitém tématu, se dostanete na jedno
kliknutí díky vzdělávacím plánům.

Co získáte:

Profesionální rady, tipy z praxe a návody od českých, slovenských
i světových kadeřníků.
Jako první se dozvíte o uvedení produktových novinek.
Praktické podklady a materiály.
Mezinárodní i lokální videa pro inspiraci.
Pomoc s rozvojem businessu i vedením týmu.

Chcete mít neomezený přístup ke
vzdělávání od L’Oréal Professionnel?
Zaregistrujte se a okamžitě si můžete začít
rozšiřovat své znalosti a dovednosti.

PROSINEC 2021
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F R E N C H G LO S S I N G

L’Oréal Professionnel

French
Glossing
PROLNUTÁ BARVA
A MAXIMÁLNÍ LESK

Seznamte se s French Glossing, novou barvicí salonní
službou od L’Oréal Professionnel pro dokonale prolnutou
barvu s exkluzivní gloss péčí, perfektní barvení odrostů
i krytí bílých vlasů a bezvadný lesk. Kromě toho se můžete
těšit na zbrusu nový Clear a osm odstínů ikonických barev
Dia light.
Dvoufázová profesionální technika French Glossing je inspirovaná francouzským know-how a přináší perfektní
kombinaci barvení odrostů a maximálního lesku v délkách
bez zatížení. Služba dokonale barví, oživuje, neutralizuje
barevné looky dle přání klientky a zároveň vlasy do hloubky vyživuje. Jedná se o výsledek, jehož lze dosáhnout
výhradně v kadeřnických salonech.

Krok 1

Oxidační barva pro dokonalé barve-

ní nebo krytí bílých vlasů u odrostů s barvami
Majirel nebo iNOA.
Krok 2

Kyselé gloss tónování s Dia light v dél-

kách pro oživení barvy, viditelně lepší kvalitu a výživu vlasů a pro vysoký lesk bez zatížení.

Základní
pilíř Dia light
Služba French Glossing stojí na exkluzivní technologii Dia
light, která je velmi šetrná k vlasům. Stejnojmenné barvy
neobsahují amoniak, přinášejí o 30 % větší výživu* a vydrží
až po dobu šesti týdnů*. Díky kyselému pH je vlasové
vlákno dvakrát lesklejší a nežádoucí odlesky jsou neutralizované. Jedinečná gelovokrémová textura barev Dia
light zaručuje snadnou aplikaci díky fluidnější textuře a má
extra pečující účinky.

8
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* Instrumentální test.

Co je nového
Clear je nyní k dispozici v novém, ekonomičtějším 250ml balení.
Zjemní daný odstín a díky kombinování se směsí Dia light jí dodá
lepší fluidnost pro snadnou a rychlejší aplikaci s větší kosmeticitou na barvených vlasech.
Nové obaly přinášejí nový a více intuitivnější vzorník obsahující
odstíny Dia light v harmonii s odstíny Majirel.
Dia light má 8 nových odstínů od nejtmavších po nejsvětlejší, které doplňují naši barevnou škálu: 3/5,11/5,20/6,35/ 7,3/
8,43/9/9,2.
Složení Clearu se lépe oplachuje, což ušetří až 1/3 vody** při každé službě.
Tuba je recyklovatelná a z 95 % vyrobená z recyklovaného
hliníku. Uzávěry*** a karton jsou plně recyklovatelné a vyrobené
z recyklovaných materiálů.

I v případě French Glossing
myslíme na naši filozofii
udržitelnosti – služba je
koncipována tak, aby šetřila
vodu i energii.

French Glossing představuje nové pojetí základního protokolu s exkluzivním gloss tónováním pro
výslednou prolnutou barvu a vyživené vlasy. Služba
je k dispozici v kadeřnických salonech od října.
Vyzkoušejte ji a nabídněte svým klientkám.

**Instrumentální test, množství vody použité k oplachování délek ve srovnání s iNOA. ***S výjimkou pigmentů a aditiv.

PROSINEC 2021
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STEAMPOD

Jen růžová to může být... Díky spolupráci značek L’Oréal Professionnel a Barbie vznikla limitovaná edice profesionální parní
žehličky SteamPod, která je od listopadu k dispozici v Salonech
Expert v typické „Barbie barvě“ – růžové.
Obě tyto ikonické značky sdílejí podobné hodnoty a jednotvárnosti rozhodně nefandí. Oslavují rozmanitost krásy a pohrávají
si s looky tak, aby vystihly každou náladu. Proto bylo navázání
spolupráce logickým krokem.

Limitovaná edice

SteamPod
a Barbie

SteamPod umožňuje upravit všechny typy vlasů a vytvořit nekonečné množství looků, kterými hýří i panenky Barbie, navíc šetrným způsobem i při nízké teplotě. Garantuje o 91 % menší poškození* díky páře a zabudovanému hřebínku. SteamPod zaručí
vždy perfektní výsledek, ať už se jedná o rovný účes, objemné
vlny, nebo nedbalý messy-look.
Tenčí a lehčí žehlička SteamPod 3.0 má zabudovanou nádržku na vodu, otočný kabel a vestavěný hřebínek a vyznačuje se
charakteristickým růžovým designem. Součástí balení je růžové
teplu odolné pouzdro pro snadný přenos.
Barbie SteamPod umožňuje každé ženě dosáhnout nekonečného množství účesů díky síle páry oděné v růžovém, které jim dodají sebevědomí pro každou příležitost.
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* Instrumentální test po 15 použitích – SteamPod 3.0 vs. SteamPod 3.0 bez páry a hřebínku.

Třídíme
pro krásu

T Ř Í D Í M E P R O K R ÁS U

Třídíme pro krásu, třiďte s námi! V L’Oréal Professionnel nám
záleží na světě kolem nás, a proto jsme se zapojili do nové
iniciativy Třídíme pro krásu. Zařadili jsme se tak po bok dalších
14 kosmetických značek skupiny L’Oréal, které aktivně podporují třídění obalů kosmetických produktů.
Pilířem této kampaně je vzdělávací web tridimeprokrasu.cz,
jehož cílem je zvýšit povědomí o třídění odpadu z hygienických a kosmetických přípravků. Akce probíhá ve spolupráci
s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM a zapojit se
můžete i vy nejen samotným tříděním, ale také šířením povědomí o této problematice mezi své klienty a klientky.

Jaké výhody
třídění obalů přináší?
šetří přírodní zdroje
omezuje emise skleníkových plynů
vytváří pracovní příležitosti

Udržitelnost je nedílnou součástí fungování společnosti L’Oréal.
A protože obaly hrají v celkové ekologické stopě kosmetického
přípravku podstatnou roli, zavedl L’Oréal už v roce 2007 strategii udržitelného balení založenou na třech pilířích: Respect (brát
ohled), Reduce (snížit) a Replace (nahradit). Zároveň se zavázal
do roku 2030 snížit množství obalů o 20 % a zajistit, aby 100 %
plastových obalů pocházelo z recyklovaných nebo obnovitelných
zdrojů. Do roku 2025 pak má být 100 % všech obalů doplnitelných,
znovu použitelných a recyklovatelných či kompostovatelných.
Prostřednictvím iniciativy Třídíme pro krásu podporuje L’Oréal
Professionnel edukaci svých spotřebitelů v oblasti udržitelných
kosmetických postupů a v oběhové ekonomice třídění odpadu
z obalů. Třiďte pro krásu (a naši planetu) s námi.

PROSINEC 2021
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SA LO N N E WS

Nová kolekce z dílny kadeřníka Pavla Krupníka nazvaná Moje první 2020
vznikala současně s dokončováním vlastního salonu Krupnik, který sídlí
v pražských Nuslích.
Kolekce klade důraz jak na jemnost a detail ve vlasech, tak na vyjádření extravagantního já. Na dvou modelkách ukazuje, že každá žena může mít dvě
různé tváře, a poskytuje dva odlišné pohledy na vlasy.
Pavel je dlouholetým školitelem a Tecni.Art stylistou L’Oréal Professionnel.
Zkušenosti sbíral například v Salonu Petra Měchurová a během své kariéry měl možnost asistovat světoznámým kadeřnickým esům, jako je Pierrick
Beringer, Jeremy Blanc nebo Min Kim. Pavel vystupuje na mezinárodních
kongresech a vede kadeřnická školení v České republice i na Slovensku.

pavelkrupnikk
www.krupnik.cz

SA LO N N E WS

S láskou
k přírodě

Ekologie a udržitelnost jsou témata, která hýbou světem, včetně
toho kadeřnického. Co pro to v salonech můžeme udělat? Z vlastní
zkušenosti víme, že stačí opravdu málo. Začněte s tříděním odpadu.
Jak na to? Stačí několik košů s návodnou cedulkou a je to. I v rámci
salonu to může být dekorativní nádoba, váza, otvírák na stoličku
a další pomůcky, fantazie nezná mezí. Pod hlavičkou „Láska k přírodě“ to jde velmi snadno. Kontejnery na tříděný odpad jsou již téměř
na každém rohu měst a obcí a každý zná pojem „sběrný dvůr“.

Říká se, že nejlepší je začít od nuly, a proto jsme se do toho pustili od samého začátku. Z přesné evidence všech operací v salonu vyplývá, že jsme v roce 2020 zachránili přírodu o 2800 tub
a krabic barev a spotřebovali jsme 215 lahví oxidačního prostředku, které jsme vytřídili, a dali si tu malou práci s jejich odvozem do sběrných surovin. Kdo z vás si dokáže představit, kolik
zkumavek, krabic a prázdných lahví od oxidačních prostředků se
za 16 let existence salonu nashromáždilo? K tomu přidejte další
hromady: všechny kartony a papíry od zboží, plastové nádoby od
denních obědů, plastové lahve od vody, všechny hliníkové a skleněné nádoby od stylingových přípravků, všechny lahve od šamponů a masek spotřebovaných v salonu. Myslím, že jeden sběrný
dvůr by nám nestačil.
Je skvělé, že v rámci školních aktivit probíhají různé kampaně,
semináře, setkání pro děti, aby se zábavnou formou naučily
správným návykům, které jim v pozdějším životě pomohou
třídit a oddělovat odpad s naprostou samozřejmostí. Na závěr
bych velmi rád zmínil krásnou dětskou písničku od Smejka
a Tanculienky autora Jaroslava Mottla s názvem Bez plastu,
s krásným a chytlavým refrénem:

Děkujeme všem,
kteří nám umožnili sdílet tyto zážitky.
Jozef Kmeť, manažer SALON de PARIS

„Tak to skúsme bez plastu,
stromy z plastu nerastú.

www.salondeparis.sk

Zachovajme ozajstnú
čistú a krásnu zem
bez plastu, a keď drobci
vyrastú, zdedia po nás
ozajstnú čistú krásnu zem.“

PROSINEC 2021
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Martin
Kováč
Hair Design
Už to budou téměř dva roky, co svět postihla pandemie covidu, změnila jeho dosavadní fungování a velmi výrazně ovlivnila i kadeřnické odvětví. Těší nás, že i přes to
všechno si udržujete pozitivní přístup a mnoho z vás dokonce nastalou situaci využilo k rozšiřování znalostí a dovedností nebo k vylepšení salonu. Jako třeba Martin
Kováč z Plzně, který během jarní covidové situace přestěhoval svůj salon do nových
prostor.
Martin se kadeřnickému řemeslu profesionálně věnuje devět let. Odmalička ho
bavilo česat sestry a věděl, že je to pro něj to pravé. Jak sám říká, dělat ženy
krásnějšími a šťastnějšími je jeho každodenní poslání. Vlastní salon provozuje
v Plzni od roku 2015.
Jarní měsíce roku 2021, když byly salony zavřené, využil Martin k přestěhování salonu do větších prostor. Co ho k tomu vedlo a jak vše probíhalo? „Nově se mnou
začala pracovat moje sestra Renata, která aktuálně přijímá nové klientky, jelikož
já mám již plnou kapacitu. A ukázalo se, že původní salon není pro dva kadeřníky vyhovující. Proto jsme se museli začít dívat po něčem novém. Jsem šťastný, že
jsme to pravé místo nakonec našli. Nachází se v historickém centru Plzně v krásné nové zástavbě kousek od náměstí Republiky. Je to krásný a čistý prostor se
144 m2 a krásnou terasou, kde klientky mohou relaxovat,“ pochvaluje si Martin Kováč. „V průběhu dubna, května a části června jsme prostory zrekonstruovali a koncem června byl salon připravený k otevření. Bylo to náročné období, protože kvůli
covidu jsme nemohli pracovat, a když už nás začátkem května otevřeli, tak já zároveň rekonstruoval nový salon. Jsem rád, že mám kolem sebe úžasné lidi, kteří mi se
vším pomohli,“ dodává.
Jak na změnu reagovaly vaše klientky?
Klientky jsou nadšené a já s nimi. Zpětná vazba je pro mě velice důležitá a já si vážím
každé pozitivní i negativní reakce. Pozitivní mě utvrzuje v tom, že svoji práci dělám,
jak nejlépe umím, a pokud se najde negativní, tak udělám vše pro to, aby příště
žádná nebyla.
Na co jste za poslední rok nejvíc hrdý?
Nejvíce hrdý jsem na nový salon a také na mou sestru Renču, která se mnou pracuje. Chtěl bych jí touto cestou poděkovat.

MARTIN KOVAC HAIR DESIGN
www.martinkovachairdesign.cz
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Salon Alena
Tři úspěšné dekády dejvického kadeřnictví

Téměř neuvěřitelné 30. výročí oslavil na podzim pražský Salon Alena. Jak říká majitelka a zakladatelka Alena Suchomelová, začátky nebyly zrovna lehké, ale postupně si dejvický salon
začal budovat své jméno i věrnou klientelu. Společně strávené tři dekády pak v roce 2021
završili oslavou 14. října v prostorách salonu.
Jak vlastně začal a pokračoval příběh vůbec prvního soukromého kadeřnického salonu na
Praze 6? Alena Suchomelová vzpomíná, jak první prostor otevírala v bývalé prádelně v ulici
Národní obrany v roce 1991. „Tehdy to nebylo vůbec jednoduché, salon se vybavoval, jak se
dalo. Nábytek vyrobil manžel a rekonstrukce prostoru se také dělala svépomocí, až na elektrické a instalatérské práce. Vybavuji si, že první den se klienti hrnuli i jenom ze zvědavosti.
Další dny, měsíce a roky se všichni museli hodně snažit a pracovat, abychom si na Praze
6 vybudovali dobré jméno. Klientela se postupně rozrostla tak, že nám původní prostor po
13 letech začal být malý.“
Majitelka proto začala hledat něco většího v Dejvicích, což se jí nakonec podařilo. Před 17 lety tak otevřela salon na Bachmačském náměstí,
kde bylo místo i pro další služby, jako jsou kosmetika, masáže, pedikúra
a manikúra. Salon Alena se v Dejvicích stal jedním z nejznámějších, navíc s velmi dobrými recenzemi. Jedním z důvodů je, že majitelka kolem
sebe měla a má lidi, kteří svojí práci miluji a dávají jí všechno. „V salonu od začátku pracujeme s produkty L’Oréal Professionnel a všichni se
také školíme ve stejnojmenné akademii. Díky tomu máme vždy přehled
o novinkách v oboru,“ dodává.
„Protože se nám dařilo, otevřeli jsme před devíti lety ještě pobočku –
Studio Alena – na Černokostelecké ulici ve Strašnicích. Mám radost, že
i tam se nám vede skvěle. Studio je sice menší, ale také nabízí všechny
služby a má věrné klientky. I po 30 letech a po zavírání salonu v době
covidové nás naše práce a setkávání s klientkami těší,“ uzavírá Alena
Suchomelová.

salon.alena.praha
www.salon-alena.cz
PROSINEC 2021

|

15

M E TA L D E TOX

Metal Detox
je láska na
první dotek
Kadeřnice Blanka Lošťáková z Olomouce je nadšenou fanynkou letošní novinky
Metal Detox a je to vidět i na jejích obchodních výsledcích – je totiž nejúspěšnější prodejkyní této služby i produktů pro následnou domácí péči. Co stojí za jejím
úspěchem? A proč na převratnou novinku neutralizující kovy ve vlasech nedá
dopustit? Nechte se inspirovat jejím příběhem.
O Metal Detox se Blanka dozvěděla prostřednictvím sociálních sítí na jaře, ještě
dříve, než byla řada v České republice oficiálně uvedena na trh. Zjišťovala si
všechny dostupné informace a byla také jednou z prvních kadeřnic, která si
kompletní protokol do salonu objednala a také vyzkoušela. Výsledek ji okamžitě
přesvědčil – kromě barevnosti ji nadchla hlavně kosmeticita vlasů.
Metal Detox Blanka používá během služeb barvení, melírování, balayage
a odbarvování. Za jeden z největších plusů považuje odstranění nežádoucích
žlutých odstínů, stejně jako návštěvnice jejího salonu.
Když o službě Metal Detox mluví, sálá z ní nadšení, které úspěšně přenáší i na
svou klientelu. Není proto divu, že až 90 % klientek jejího salonu, které využijí
službu Metal Detox, si následně koupí produkty na domácí použití. V čem tkví
tajemství jejího úspěchu? Blanka říká, že kondice vlasů a barevné výsledky po
absolvování služby Metal Detox jsou dostatečně přesvědčivým argumentem.
A když se k tomu přidá i neobvyklá, příjemná vůně, není co řešit. Proto má rovnou připravené balíčky obsahující šampon a masku.

Chcete se o Metal Detox
dozvědět víc a být třeba tak úspěšní
jako Blanka Lošťáková?
Navštivte naši vzdělávací platformu

L‘ORÉAL ACCESS
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Využijte naplno
výhody Salon
Expert konta
Už víc než 20 let společně s vámi vylepšujeme věrnostní program Salon Expert, přizpůsobujeme ho vašim potřebám a pomáháme s rozvojem vašeho byznysu i salonů. V roce 2021 jsme
pro členy Silver, Gold a Premium připravili novinku v podobě
marketingového a vzdělávacího kreditu – Salon Expert konto.

Jak to celé funguje? Na začátku roku vám automaticky nastavíme bonusové kredity. Jejich výše se odvíjí od
obratu za předchozích dvanáct měsíců, marketingové konto je navíc vázané i na slevy. Kredity jsou platné vždy od 1. 1.
do 31. 12. daného roku.
Stav svého konta můžete sledovat pohodlně po přihlášení
přímo v L´Oréal ProShop. Stačí otevřít stránku detailu vašeho
salonu a záložku Salon expert konto, kde se zobrazuje výše vašeho marketingového a vzdělávacího konta. Zde také můžete
body snadno uplatnit. Z marketingového kreditu pořídíte doplňky k objednávkám jako jsou například ručníky, pláštěnky, stojánky, vozíky, misky, štětce nebo miniatury vybraných produktů
Serie Expert, Infinium a TNA. Vzdělávací konto zase využijete
na přihlášení na stáže pro sebe a své zaměstnance.
Pro snadnou orientaci také hned vidíte, kdy, co a za kolik bodů
jste čerpali. Zůstatek najdete také v sekci Můj salon. Aktuální
výši marketingového kreditu můžete sledovat během zadávání
objednávky v pravém horním rohu po kliknutí na ikonu košíku.
Využili jste svoje bonusové body? Nejste si jistí, jak na to? Poraďte se se svým obchodním zástupcem, který vám rád pomůže s výběrem produktů a školení nejvhodnějších pro váš byznys.

https://lorealproshop.cz/
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L A Z E B N I C T V Í J U Ř Í Č KOV I

Sociální sítě

podpoří váš rozvoj
i byznys
V Lazebnictví Juříčkovi to na sociálních
sítích prostě umí. Profil na Instagramu
mají 3 roky, na Facebooku jsou přítomní dokonce 9 let a vše zvládají spravovat
vlastními silami. Jarek a Katka Juříčkovi
jsou skvělou inspirací pro všechny, kteří
chtějí do sociálních sítí šlápnout, a proto
jsme je na toto téma vyzpovídali. Co jim
v online světě funguje a co by doporučili
ostatním salonům? Dočtete se v našem
rozhovoru.

Jaký obsah na sociální sítě dáváte?
Rozlišujete, co dáváte na Facebook a na Instagram?
Na Facebooku jsme aktivnější, protože právě tam je většina naší klientely. Kromě práce a výtvorů dáváme i tipy na produkty, novinky
a sdílíme naše osobní postřehy a příběhy ze života.
Jak často publikujete?
Jednou až dvakrát týdně, ale rádi bychom byli aktivnější. Chystáme
se více používat plánování příspěvků, abychom i ve dny, kdy nestíháme, zvládli publikovali.
Jaké formáty používáte?
Hodně využíváme příspěvky s fotografiemi. Velký úspěch mají i videa, která jsou ale časově náročnější na vytvoření. Skvělou odezvu
máme také u livestreamů.
Co vám funguje nejvíc?
Nejúspěšnější jsou osobní příspěvky a videa, kde napřímo komunikujeme se sledujícími, a také soutěže, kde je potřeba aktivní zapojení
sledujících.

@lazebnictvijurickovi
www.lazebnictvi-jurickovi.cz
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Co byste poradil ostatním kadeřnickým salonům,
které zatím sociální sítě nevyužívají nebo je využívají jen omezeně?
Jděte do toho. Je to skvělý nástroj pro získání nových zákazníků,
udržení pozornosti a kontaktu se stálou klientelou. Se sociálními sítěmi samozřejmě přichází i nové výzvy, které vás posunou dál, dají
vám zpětnou vazbu na vaši práci a podpoří váš rozvoj. Alespoň tak
to bylo u nás. Naučili jsme se například vytvářet videa, tutoriály
nebo vysílat live. Naše rada je jednoduchá – vyčleňte si na sociální
sítě pravidelně čas – my se jim věnujeme tak 2-3 hodiny týdně –
a dejte si záležet na obsahu. A pusťte se do toho.

V Z D Ě L ÁVÁ N Í

Buďte v obraze
díky Instagramu
Chcete vědět, co se aktuálně děje nejen ve vzdělávání L´Oréal Professionnel, jaké
novinky jsme pro vás připravili nebo na jaké akce se můžete těšit? Sledujte nás
na Instagramu a buďte v obraze.
V L´Oréal Professionnel se snažíme být vám, kadeřnickým profesionálům, vždycky na blízku. Proto jsme se rozhodli sdílet důležité informace také na Instagramu,
který většina z vás používá každý den. Na profilu @lorealpro_education_czsk
najdete pravidelnou dávku inspirace, produktové novinky, nejnovější trendy, best
practices nebo upozornění na zajímavé

https://www.instagram.com/lorealpro_education_czsk/
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M E TA L D E TOX

Metal
Detox:
Vaše první
dojmy

„Po použití Metal Detox
byly vlasy na pohled hebčí,
lesklejší a snadno se rozčesávaly.
Oslabené nebo jemné vlasy

Novinku Metal Detox,
převratnou inovaci
ve službách barvení,
balayage a zesvětlování,
jste si zamilovali hned po jejím
uvedení. Jak se vám s ní
pracuje a co na ni říkáte?
Zeptali jsme se několika z vás
a přinášíme vaše první dojmy.

byly viditelně pevnější.“
Misha Čadková,
Misha/hair studio
a ambasadorka
L’Oréal Professionnel

„Metal Detox je produkt, který nám všem v salonu
ulehčuje práci. Vlasy vypadají zdravější, jsou také
hebčí, hladší, vyživené a mají neuvěřitelný lesk.
Balayage mají díky metal detoxu ještě hezčí
Petra Měchurová,
Salon Petra Měchurová

odstíny a obecně se barva vymývá pomaleji.“

Anna Pešková, Salon Anna Praha

„Řada Metal Detox přišla v pravý čas po uzavření salonů. Klientky si
pomáhaly bez nás kadeřníků, jak to šlo. Stalo se mi, že i po dvou překrytích
barvou L’Oréal Professionnel se stále ukazovala nežádoucí barva. Ovšem
po použití Metal Detox fungovala barva výborně. Sprej používám pro
jistotu u každé nové zákaznice.“

M E TA L D E TOX

Tomáš Bayer, Vlasové studio GRYF

„Třífázová péče Metal Detox mě velice mile překvapila
a výsledný efekt předčil má očekávání. Vlasy byly lesklé
a hebké na dotek, jejich barva působila intenzivnějším
a zářivějším dojmem více než kdykoliv předtím. Aby
takto krásný pocit z nádherných a zdravých vlasů jen
tak neskončil, doporučuji klientkám šampon a masku
Metal Detox pro domácí použití.“

Pavlína Kirschnerová, Salon Jarky Čechové

„Co jsem zatím vypozorovala a co je pro mě naprostá
senzace, je to, že sprej Metal Detox použitý zejména
na balayage vyrovnává čas působení, tudíž nemusím
při pomalejší aplikaci (např. bočních partií) odmývat
vlasy vícekrát. Podle mě je to inovativní produkt,
se kterým dosahuji znatelně lepších blond odstínů.“

Lada Firchová, Ateliér Glam

„Metal Detox využívám každý den. Vzhledem
k tomu, že mám velkou část klientely s odbarvenými
nebo zesvětlovanými vlasy, uvítala jsem produkt,
který pracuje s nežádoucími barevnými odlesky.
Zkušenost mám i s lepší kvalitou vlasů. Lépe se
rozčesávají, nelámou se a při foukané se s nimi
pracuje snadněji.“

PROSINEC 2021
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V Z D Ě L ÁVÁ N Í

Termíny stáží

L’Oréal Professionnel

2022
SEMINÁŘ

TERMÍNY PRAHA

TERMÍNY BRNO

TALENT (ZÁKLADNÍ)
FRENCH BALAYAGE 2021

NOVINKA

25. 1.., 24. 2.

27. 1., 22. 2.

FRENCH BALAYAGE FOR ALL

NOVINKA

26. 1., 10. 2.

26. 1.

6. – 7. 1., 10. – 11. 1., 1. – 2. 2., 10. – 11. 2.,
16. – 17. 2., 22. – 23. 2.

19. 1. – 20. 1., 17. – 18. 2.

19. 1., 15. 2., 21. 2.

12. 1.

12. 1., 24. 1.

10. 1.

–

–

24. 2.

–

21. 1., 25. 1., 31. 1., 3. 2., 8. 2., 18. 2.

11. 1., 9. 2.

COLOR CORRECTION

20. 1.

25. 1.

COLOR CHANGE (K2)

17. – 18. 1., 27. – 28. 1., 24. – 25. 2.,
28. – 1. 3.

2. – 3. 2.

BACK TO COOL

26. 1.

21. 1.

KOREKCE MELIRŮ
A BALAYAGE

4. 2.

23. 2.

KLÍČE K BARVĚ (K1)
ESSENTIAL BLONDES
INOA
ICONIC STYLING I.
TIMELESS CUT I.
EXPERT (POKROČILÍ)
FRENCH GLOSSING
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KO N TA K T Y

Klientský
servis
Kamila DIVIŠOVÁ
Specialistka klientského servisu
tel.: +420 725 952 154
ceslor.csprof@loreal.com

Eliška MUCHOVÁ
Specialistka klientského servisu
tel.: +420 702 120 401
ceslor.csprof@loreal.com

JSME TU
PRO VÁS...

Vzdělávání

Eva VIROSTKOVÁ
Technologická ředitelka ČR/SR
tel.: +421 903 257 071
eva.virostkova@loreal.com

Jana VLÁČILOVÁ
Technolog Brno
tel.: +420 727 872 558
jana.vlacilova@loreal.com

Magdaléna JALOVIČIAROVÁ
Technolog Praha
tel.: +421 702 234 014
magdalena.jaloviciarova@loreal.com

Vojtěch RAMBOUSEK
Technolog Praha
tel.: +420 601 122 292
vojtech.rambousek@loreal.com

Denisa PETRÁCHOVÁ
Technolog Praha
tel.: +420 607 054 741
denisa.petrachova@loreal.com

Obchodní tým
Šárka BRUNCLÍKOVÁ
Area Manager ČECHY
tel.: +420 724 087 437
sarka.brunclikova@loreal.com

Milena KAMBOVÁ
Area Manager ČECHY A MORAVA
tel.: +420 724 176 204
milena.kambova@loreal.com

Luďka ŠONDOVÁ
Obch. zástupce
severní Čechy
tel.: +420 724 087 448
ludka.sondova@loreal.com

Leona PRAUSOVÁ
Obch. zástupce
východní Čechy
tel.: +420 728 006 991
leona.prausova@loreal.com

Milan BRABEC
Obch. zástupce západní Čechy
tel.: +420 724 087 453
milan.brabec@loreal.com

Michal OMÁMIK
Obch. zástupce
severní Morava
tel.: +420 724 087 484
michal.omamik@loreal.com

Andrea GERŠLOVÁ
Obch. zástupce Praha
tel.: +420 602 583 546
andrea.gerslova@loreal.com

Marcela BAUER
Obch. zástupce
střední Morava
tel.: +420 606 095 936
marcela.bauer@loreal.com

Lucia BILÁ
Obch. zástupce Praha
tel.: +420 727 970 733
lucia.bila@loreal.com

Markéta BÁRTOVÁ
Obch. zástupce Praha
tel.: +420 725 712 559
marketa.bartova@loreal.com

Andrea VOLDŘICHOVÁ
Obch. zástupce jižní Čechy
tel.: +420 724 903 687
andrea.voldrichova@loreal.com

Tereza KOCŮRKOVÁ
Obch. zástupce jižní Morava
tel.: +420 601 378 564
tereza.kocurkova@loreal.com

L‘Oréal Access
Největší vzdělávací platforma
od profesionálů pro profesionály.
CZ.LOREALACCESS.COM

Vzdělávejte se kdykoliv,
kdekoliv a odkudkoli:

